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 صابر خليل
 ٢٠٠٥الطبعة الثانية  ٢٠٠٢ 

مجيع احلقوق حمفوظة للمؤلف



 

١ 
  

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  الفصل األول 

: كان عائداً من المسجد بعد ص�ة العشاء مع صديقه ، وقال

 "  يا أحمد، أ- تتوق إلى أيام رمضان؟"

 ."سنة كلھاإن أيام رمضان أفضل أيام ال: "أجاب أحمد

وما الذي تفضله اكثر في رمضان، الجلوس على المائدة "  

 "مع ا@ھل وا@صدقاء أم ماذا؟

الصيام فوائد كثيرة، - أستطيع تمييز   بالنسبة لي، في"

 ."إحداھا عن ا@خرى

 "وما ھي ھذه الفوائد؟"

  منافع الصيام
 

منافع صحية وشخصية وعائلية واجتماعية وذھنية "
    ."وروحانية

 "وماذا تقصد بالمنافع الصحية؟"
ينفع الصيام في تنظيف المعدة والشفاء من أمراض "

 ."الجھاز الھضمي وغيرھا
       "أمعقول ھذا؟ وماذا عن الفوائد الشخصية؟"
يخفف الصيام من العادات السيّئة أو الّضاّرة كالتدخين أو "

 ."يعين المرء على التخلّص منھا
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ي رمضان من ا@شھر ولكن بعض الناس يدخنون أكثر ف"
 ."ا@خرى
نعم، إ- أن عدم انضباط النفس عند بعض الناس - يشّكل "

 ."علة في نظام رب العالمين
 ."طبعاً "

: فقال.  وبينما ھما يسيران، صادفھما صديق آخر، كريم
 "يا حكيم وأحمد، كيف حالكما؟"

"a وأنت؟.  الحمد" 

 "  ان؟عّما كنتما تتكلم.  الحمد a، رب العالمين"

 "ما رأيك في ھذا الموضوع؟.  عن منافع الصيام"

@نه يقّوي  العائلية بالنسبة لي، تھمني كثيراً منافع الصيام"

ة، حيث تجتمع العائلة عند اgفطار وتتواصل في العائلالروابط 

 ."ا@رحام ويعم الوئام بين أفراد ا@سرة وبين ا@صدقاء أيضاً 

 ."للمجتمع كما أن ھناك فوائد: "أضاف حكيم

 "للمجتمع؟ مث�ً؟"

يقّوي الصيام الروابط ا-جتماعية بين الجيران وا@قارب "

وا@صدقاء عندما يشتركون في موائد اgفطار ويظھر التكاتف 

 ."ناھيك عن دعم ا-قتصاد.  ا-جتماعي واضحا جليا

بالحقيقة لم أكن أعرف أن للصيام كل ھذه الفوائد لو : "قال كريم
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 ." بھا اليوملم تخبراني 

 ."مثل الفوائد العق�نية –بل وھنالك فوائد أكثر : "قال حكيم

   "؟!كيف"

بالنسبة إلى الذھن، يزيد الصيام القدرة على التفكير "

 ."والتركيز @نه يزيد كمية الدم المتوفر لعقل الصائم

   "ما ھي؟.  لقد ذكرت قب�ً منافع روحانية"

ن الطعام والشراب، من الناحية الروحانية، من امتنع ع"

وك�ھما ح�ل وشرعي، سوف يجد أن هللا تعالى سيُعينه على 

.  مقاومة اgغواءات وعلى ا-متناع عن الرغبات غير الشرعية

باgضافة إلى ذلك، من يصوم يشعر أن هللا تعالى أقرب إليه وأن 

 ."دعاءه مستجاب

من أين لك كل .  يا حكيم، أنت اسم على مسمى: "قال أحمد

ه المعلومات عن الموضوع؟ ھل لك دراسات في موضوع ھذ

 "الصيام؟

نعم، يھمني أن يتقبل هللا صيامي، لذلك درسته من جميع "

 ."النواحي

يھمنا نحن أيضاً أنه تعالى يتقبل صيامنا، كل الناس "
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لكن كيف نعرف .    دائماً " صياماً مقبو-ً "يقولون .  يريدون ذلك

 "إن كان هللا سيتقبله أم -؟

 ما ھي أھداف هللا تعالى من الصيام؟

أو-ً، a تعالى أھدافه من الصيام، و- يقبل صيامنا إ- إذا 

ھل تعلمان . الصيام منافعلقد تكلمنا عن .  تحققت ھذه ا@ھداف

 "هللا الرئيسية من الصيام؟ أھدافما ھي 

إن هللا عز وجل فرض علينا .  بكل تأكيد: "قال أحمد

 ."فقراء وما يعانونه من الجوع والحرمانالصيام لكي نشعر بال

ھذه فكرة شائعة ولكن - أساس لھا .  مع ا@سف الشديد"

بالفعل يشعر ا@غنياء مع الفقراء، ولكن ھذه ليست .  من الصحة

وإ-، لماذا فرض هللا تعالى الصيام .  غاية من غايات هللا تعالى

إنه أمر   .على الفقراء، الذين - حاجة لھم أن يشعروا بفقرھم

رائع أن نشعر مع الفقراء، ولكن ھذا الشعور ليس من أھداف هللا 

 ."للصيام

  غفران اهللا لذنوبنا؟
 ."فرض اهللا تعاىل علينا الصيام ليغفر لنا ما تقَدم من ذنوبنا: " قال كرمي

لو كان اهللا تعاىل يغفر ذنوب .  دعنا نتعمق يف هذه الفكرة اليت طرحتها: "أجاب حكيم
سان بسبب صيامه أو حسناته، ألصبح الغفران استحقاقاً وأجراً مترتباً على اهللا تعاىل وليس اإلن
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ومل يرد يف القرآن الكرمي أن اهللا ) ١٨٢البقرة (} 	����� �� {: قال تعاىل.  رمحة وتكرمةً منه


{:  جاء أيضاً يف القرآن الكرمي."  دافع األجور"��� 
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 ).٢-١الفتح (}  ��� ��

تفيد هاتان اآليتان بكل وضوح أن اهللا تعاىل فتح ذلك الفتح لكي يغفر الذنوب ال 
لقد أخذ اهللا املبادرة يف غفران اخلطايا، وقد شاء اهللا تعاىل ذلك وفعله . ألننا نستحق الغفران

 : ء يف القرآن الكرمييصدر الغفران من رمحة اهللا، كما جا.  ألنه أراده

 )."١٨٢البقرة (} 	��� �"�!�� �� {

 ." لوالك مل أفكر فيها ذه الطريقة، يبدو أنك على حق: "رد كرمي بذهول

واحلمد هللا الذي يغفر ذنوبنا بسبب رمحته وليس لشيء نستحقه بسبب : " قال أمحد
  ."أعلم أنين ال أستحق رمحة اهللا بسبب حسنايت. أعمالنا

  
  احلكيم الناسك
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همنا أن ليس من أهداف اهللا الرئيسية للصيام أن يغفر ذنوبنا أو يريدنا أن طيب، ف"

  "وماذا إذاً هدف اهللا من الصيام؟.  نشعر مع الفقراء
  

  أهداف اهللا احلقيقية من الصيام

� ��$# { :ذكر القرآن الكرمي شهر رمضان مرة واحدة فقط: "أجاب حكيم%�� �&'
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إذا كان القرآن الكرمي ال حيدد .  هذه اآلية ال حتدد أهداف اهللا من الصيام: "قال كرمي
 "هدف اهللا من الصيام، فما الذي  حيدده؟؟

 :فرض اهللا تعاىل الصيام.  إن تعاليم الصيام حمددة باآليات التالية: "أجاب حكيم
على الذين يقتلون ) ٩٢النساء (على الذين ال ينفّذون أقسامهم ووعودهم ، ) ٨٩املائدة (

اادلة (على الذين يعصون اهللا يف الصيد وهم حرم يف احلج،  ) ٩٥املائدة ( خطأً مؤمناً آخر ،
 ." على الذين خيلعون نساءهم مث يريدون رجوعهن) ٤

هي غايات اهللا يف الصيام حبسب هذه  ما.  مل أفهم شيئاً من قصدك: "قال أمحد   
 "اآليات؟ ما هي الصلة بني مجيع هؤالء الناس؟

الصلة هي أن مجيع هؤالء الناس أخطؤوا، وكتب اهللا عليهم الصيام . متهل قليالً"   
 ."بسبب أخطائهم وذنوم
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 "لكي يكفّر عن خطاياهم؟"

نبع من رمحته تعاىل وليس أن غفران اهللا ي -لقد تكلمنا عن هذا فيما سبق .  ال ال ال"
الصيام سبيل اهللا جلعل املذنب يشعر بذنبه ويندم عليه ويتوب : املعىن هو.  من استحقاقنا

 ."عنه

أهذا يعين أنه جيب على كل من يرتكب ذنباً أن يقر بذنبه ويندم عليه، ويتوب عنه، "
 "وإالّ كان صيامه باطالً؟

 !" أحسنت يا كرمي!!  بالضبط"

."     ذاً، املذنبون عليهم اإلقرار بذنوم والندامة والتوبة لكي يقبل صيامهمإ: "فقال أمحد
 " ولكن هل تعرفان من هم املذنبون حسب ما جاء يف القرآن الكرمي؟.  صحيح"  

  
  من هم املذنبون؟

 "من؟:"سأل كرمي

 ."أنا وأنت والكاذب واحملتال واللص والتقي والبار والصغار والشيوخ.  كلنا: "أجاب

 "كلنا؟"


ً ���6 {  :جاء يف القرآن الكرمي.  كل البشر. نعم":�' *
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 !" يعين هذا أننا ظاملون كلنا"
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 !!"وجاهلون أيضاً"
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 "أأنت تقول أننا مجيعاً كافرون؟"

 :أأنت أدرى من القرآن الكرمي؟ وهناك أيضاً آية أخرية.  ال أنا لكن القرآن الكرمي"
} ��P�>�
) Q�
�R S����{) ٥٣يوسف"( 

 "أهذا هو السبب أننا خطاؤون؟  أن أنفسنا تقودنا إىل السوء؟:"سأل أمحد

  
 وجوب الصيام على اجلميع

وكذلك كلنا حنتاج إىل اإلقرار بآثامنا والندامة والتوبة وإال، لن يتقبل .  صحيح"
حنن مجيعنا ظاملون وكافرون ولنا نفس أمارة بالسوء، ومبا أن كل شخص قد ارتكب  .صيامنا

ذنوباً، كما وضحت لنا هذه اآليات، فعلى كل واحد أن يقر بذنوبه وآثامه وظلمه وكفره 
T {: ، كما جاء يف  القرآن الكرميعلى اجلميعذلك فرض اهللا الصيام وسيئاته ويندم عليها، لD
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؟  هل هم اجلاهلون قبل }الذين من قبلكم{يا حكيم، ماذا يعين : "سأل كرمي
 "اإلسالم؟

T{: الحظ ما جاء يف القرآن الكرمي"D 
3D{  .اهلني كتاب من اهللا؟أللج" 

 "أهل الكتب املقدسة األخرى؟ –إذاً النصارى واليهود : "قال أمحد

 ."أصبت، يا أمحد"

إذاً، ليس الصيام شيئاً حمصوراً باإلسالم بل عاماً للناس مجيعاً ألن مجيع الناس "
  ."موصوفون بظاملني وكافرين وخطائني

  
  اجلميع خاطئون

  ."وأعترف أنين خطاء ذو نفس أمارة بالسوء أنا أعرف قليب،. نعم": قال حكيم
  ."أعرفك مستقيم وملتزم.  ال يا حكيم": اعترض أمحد
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أنرفض .  ماذا تقول؟  إن القرآن الكرمي يصفنا بالنعوت اليت مر ذكرها": قال حكيم
    "وصف القرآن الكرمي لنا؟

  . . ."لكن .  كال"
  ."  تقيم مئة يف املئةال أحد مس.  عند اهللا تعاىل، حنن كلنا من املذنبني"
  ."لكن أنت وأمثالك صاحلون"
مهما كنا صاحلني يف نظر الناس، فاهللا تعاىل يعلم سرائر القلوب، ويعرف خطايانا "

  ."سواء كانت أفعاال أو كلمات أو أفكارا –اخلفية 
  ."إن كان هذا ما أنزله رب العاملني، فيجب علينا أن نقبله ونؤمن به"
  "  ذا األمر؟  أال تعرفان أنكما من اآلمثني واملذنبني؟أال تشعران حبقيقة ه"

  ."مل أفعل ذنباً كبرياً وال مرة واحدة يف حيايت: "قال كرمي
  "إذاً، أنت تنكر صحة القرآن الكرمي؟"
  "ال، لكن كيف أنا خاطئ ومل أزن ومل أقتل ومل أسرق؟"
جت من فمك هل خر.  هذه هي اخلطايا الظاهرة، ولكن هناك خطايا باطنة أيضاً"

  "مرة كلمة بذيئة؟  وهل غضبت مرة من أحد؟ أو هل نظرت مرة إىل امرأة واشتهيتها؟
  "…هكذا يفعل اجلميع، ولكن .  طبعاً"
واهللا تعاىل يعرف كل قلب ويعترب كل من أذنب .  هذا هو الذنب واإلمث واخلطيئة"

  ."مثل هذه الذنوب مذنباً
  "هل أنا مذنب إن أخطأت مرة واحدة فقط؟"
  "إن قتلت شخصاً واحداً فقط، هل تعترب نفسك قاتالً؟.  دعين أسألك سؤاال"
  ."احلق معك.  نعم: "مههم أمحد وقال"
  ."والشيء نفسه ينطبق على مجيع أنواع الذنوب واخلطايا واملعاصي"
  ."ماذا سأقول؟  إن اهللا تعاىل يعتربين مذنباً وأنا كذلك!  لقد وضعتين يف الزاوية"
ولكن هل يكفي اإلقرار بالذنب !! لقد حققت غاية اهللا األوىل من الصيام إذاً، اآلن"
  "والندم؟؟
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  ."إن اهللا رؤوف وغفور وسوف يغفر ملن يقر بذنبه ويندم عليه.  بكل تأكيد"
  "هل تظن أن القرآن الكرمي يوافقك على الرأي؟"
 ."أنت بينت يل أشياء يف القرآن الكرمي مل أكن أعرفها قبالً.  ال أعرف"

  
  مصري الظاملني
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  "الظاملني مصريهم جهنم؟أهذا يعين أن كل "
  "وهل تتذكر من هم الظاملون؟.  هذا هو معىن هذه اآليات"

  "حنن كلنا، أليس كذلك؟".. 
 :واستمعا هلذه اآليات أيضاً.  بلى"

  
  الكافرون

 }N&� Y�$B �<��
6+��{�)�R�6
��>� Y�$B ��2!{ �)٩٠א�&+��{�)�R�
 { �)١٠٤א�&��B��

ً
��&� ً
)�$B �<��
6+�{�)LF�٣٧_�א�(� } 
��B��ً
��&� ً
)�$B �<��
6+�{�)�_�LF١٥١א�(�}  �B2 �� ��

ً
��&� ً
)�$B �<��
6+�{�)�_�LF١٠٢א�(� } �2��
��� Y�$B �<��
6
��>� �} V��B �)١٤אMn �ل�(�6+�{��

�

 } �)٣٥א����{�)�0#��+UE��<��
6+� !�&E ً�[4"{�)�_א�٨א�."(� �

مرات كثرية يف القرآن الكرمي؟  أال تكفينا مرة  وملاذا تكرر نفس املعىن"سأل أمحد 
  "واحدة؟

لكن اهللا تعاىل نزل آيات كثرية بنفس املعىن . طبعاً تكفينا مرة واحدة: "أجاب حكيم
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من املؤكد أنه تعاىل كان عاملاً مبجيء يوم مثل هذا اليوم ينكر الناس .  لكي يشدد على أمهيته
تمى إىل اإلسالم له نصيب يف اجلنة، فلذلك شدد على فيه هذه احلقيقة ويقولون أن كل من ان

  ."لكن هناك آيات أخرى توسع لنا املعىن أيضاً.  هذه الفكرة بتنزيله آيات كثرية
  "ما هي؟: "سأل كرمي
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هل املقصود أن نصيب الكافرين مثل نصيب .  هاتان اآليتان قويتان: "قال كرمي
الذي مسعته قبالً هو أن املنافقني أسوأ أنواع الناس، ولكن جاء يف اآليتني أن مثلهم !!  املنافقني

  ."نكمثل الكافري
مثلما وعد اهللا تعاىل املنافقني بالنار، كذلك حنن موعودون !!  صحيح: "أجاب حكيم

  !"لكن هناك آيات أخرى بعد.  بالنار
  

  املسيئون
  "وما هي هذه اآليات األخرى؟: "سأل أمحد وكرمي معاً
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نفس مصري  –الذي له سيئات  –أتعين هذه اآليات أن مصري املسيء : "سأل كرمي
  "ب النار اخلالدة؟الظاملني والكافرين واملنافقني، أي عذا

  ."طبعاً: "أجاب حكيم
  !"أمعقول هذا؟  ليس يف الدنيا أحد ال سيئة له: "استغرب أمحد وقال
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ال أحد مستقيم .   هذا هو ما رأيناه يف اآليات األوىل اليت أخربتكما ا: "قال حكيم
�$-! ��{ : بشكل كامل، واهللا يعاقب كل خطّاء بنار جهنم ، وفق اآلية الكرمية��  !f��$)
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إن كان اهللا يعاقب املذنبني مجيعهم، وحنن مجيعاً مذنبون، إذاً، كل واحد : "سأل أمحد
ماذا نعمل لننجو مما كسبنا من جزاٍء أليم بسبب .  منا سينال عقابه يف جهنم وبئس املصري

  "خطايانا؟؟؟
  ." تأخر الوقت .  وضوع يف وقت الحقلنتعمق يف هذا امل: "استمهله حكيم وقال

  .ففارق األصدقاء بعضهم وذهب كل واحد إىل بيته
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  الفصل الثاين
  إرادة اهللا تعاىل يف صيامنا

يا حكيم، أنت : "صادف أن األصدقاء الثالثة التقوا يف يوم اجلمعة التايل فقال كرمي
  ."بدأت يف حديث ممتع، واآلن عليك أن تعمقه حسبما وعدتنا

  "وماذا تتذكران من حديثنا يوم االثنني؟: "كيمقال ح
لقد عرفنا أننا خطّاءون ،إما بالفعل أو بالكالم أو بالفكر، وأن الثقة : "أجاب أمحد

  ."بأنفسنا األمارة بالسوء باطلة، وأن السيئات تفسد احلسنات
رضاء وأيضاً إن كنا نقر ذه احلقائق ، فلقد اجتزنا  املرحلة األوىل إل: "أضاف كرمي

كيف يريدنا اهللا تعاىل أن : لكين  أتذكر أننا مل جنب على ذلك السؤال اهلام.  اهللا يف صيامنا
  "نصوم؟؟؟

V+B T ��$>� �� {: لقد جاء يف القرآن الكرمي: "قال حكيمD 
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لتقوى، لكن أي نوع من التقوى أن اهللا يريد منا ا: هنا قصد واضح: "قال كرمي
  "يريده؟؟؟

لكن هناك فريق . إن اهللا السميع البصري يرى القلوب وال خيدعه أحد: "أجاب حكيم
  ."  من الناس يصومون لكي يراهم اآلخرون

لكي " احلمد هللا أنا صائم: "نعم، هؤالء املنافقون يقولون بصوت عالٍ: "قال أمحد
  ."ميدحهم الناس

  ."الء فعالً  أخذوا جزاءهم من الناس وال ثواب هلم عند الرمحنوهؤ: " قال حكيم
يف رمضان أنا ال أسرق وال أغش "وهناك أيضاً فريق من الناس يفتخرون، : "قال كرمي

  ." وال أكذب وال أختلس النظر على البنات
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  ." وهم يدعون أم ذا ذوو فضيلة.  نعم: "وقال أمحد
صحة الدعائهم، ألنه تعاىل منع احلرام يف كل لكن ال أساس من ال: "وأجاب حكيم

وهذا النوع من البشر ال يدركون مقاصد اهللا أبداً .  شهور السنة وليس يف شهر الصيام فقط
  ."وليس هلم أي ثواب

  "عما تتكلمون؟: "سأهلم.  يف هذا الوقت، جاء صديق رابع، امسه رائد
  ."عن أنواع الصائمني الذين ال يصومون هللا: "أجاب كرمي

هناك فريق يراعون شعائر الصيام اخلارجية كلها، لكن بدون أي تأثُّر أو : "قال رائد
مثالً، يغشون زبائنهم يف أيام الصيام مثلما يغشوم يف األيام . تغيري يف حيام األخالقية اليومية

ويتشاجرون مع .  وهم كاذبون يف أيام الصيام مثل عادم" واِهللا"وحيلفون .   األخرى
ويتذمرون من آبائهم وأمهام يف رمضان كما .  أطفاهلم يف أيام الصيام مثل عادم أو أكثر

  ."يف الشهور األخرى
.  ويسبون السائقني اآلخرين، وهم صائمون، كعادم أو أسوأ: "أضاف أمحد

وينظر الرجال منهم إىل .  ويفكرون يف ما خيصهم وليس يف ما  خيص غريهم مثل عادم
وتتكلم  نساؤهم بالنميمة بعضهن على بعض .  ت والنساء بنظرة الشهوة كما هي عادمالبنا

  ."كالعادة
  :إليكم خالصة الكالم: "قال حكيم
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 يغير حيايت أنا شخصياً اختربت أن صيامي مل.  ما أحلى هذه احلكَم: "قال أمحد
  "أأنتم مثلي؟.  األخالقية اليومية

 حكْم القرآن الكرمي: "وافق األصدقاء الثالثة على هذا االختبار، وقال حكيم

��� �على هذا النوع من الصيام، وعلينا حنن أيضاً، بقوله  ّ� !6+U��   . بذلك  خيربنا القرآن
فإن كانت التقوى العملية ال تنجم عن .  لتقوىالكرمي أيضاً ما يريده اهللا لكيفية الصيام، وهو ا

  ."الصيام، فالصيام هذا ليس مقبوالً عنده تعاىل
حنن .  حنن نقر بذنوبنا، ونعرف أيضاً أننا أصحاب النفس األمارة بالسوء: "قال كرمي

فما هو احلل؟؟؟  ماذا .  عاجزون على أن حنيا حياةً ترضي اهللا أو أن نصوم صياماً مقبوالً
  "لننجو مما كسبنا من عقابٍ أليم بسبب خطايانا وذنوبنا؟؟؟ نعمل

  "أتسمعون قصة توضح لكم اإلجابة؟: "سأل حكيم
  ."نعم: "أجابوا معاً
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  حاجتنا ملن يشفع لنا
  ."وما هو مغزى هذه القصة؟  مل أفهم الصلة بينها وبني حديثنا: "سأل رائد

حنن مذنبون ومسيئون .  إن مثَلَنا حنن مجيعاً كَمثَلِ تلك الفتاة. أنا فهمت املغزى: "أجاب أمحد
حنتاج إىل من ينجينا ويشفع لنا عند اهللا   .واهللا تعاىل يريد منا التقوى، اليت ليست بوسعنا

  ."حسب ما مسعنا من القرآن الكرمي، حنن مجيعاً أصحاب النار اخلالدة.  تعاىل
  "أهذا هو؟: "سأل رائد حكيماً

إن وضعنا عند اهللا خطري وال نستطيع لوحدنا أن رب مما نستحقه من .  أجل: "قال
  ."ن وإال كنا هالكنيحنتاج إىل من يشفع لنا عند الرمح.  العذاب

  "ومن هو هذا الذي يأذن له رب العاملني أن يشفع؟؟؟: "سأل كرمي
  ."قد تفاجئكم اإلجابة: "أجاب حكيم
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  الفصل الثالث
  من هو شفيعنا عند اهللا تعاىل؟

ما هي حالتنا من حيث .  دعنا نراجع ما استنتجناه حىت اآلن أوالً،:"قال حكيم
  "الصالح؟

كل البشر عصاة و ظاملون وكفار حسب ما يفيدنا . حل إال اهللاال صا: "أجاب كرمي
  ."القرآن الكرمي

  "وما يريد منا الرمحن ليتقبل صيامنا؟: "سأهلم حكيم
  ."يريد منا التقوى: "أجابه رائد

فما هو احلل؟  إذا كنا حنن كلنا مذنبون وغري قادرين على إرضاء : "مث سأهلم حكيم
  "اهللا، فكيف نتقيه؟

  ."ال حل لنا إال أن يشفع أحد لنا: "دأمحأجابه 
  "ملاذا حنتاج إىل شفيع؟": فسأله حكيم
ألن لنا النفس األمارة بالسوء، وحنن كافرون وظاملون ومسيئون : "أجاب أمحد

  ."ومذنبون، كما وصفنا القرآن الكرمي
  ."وألن نصيب مجيع الذين يوصفون ذه األوصاف هو نار جهنم: "وأضاف كرمي
ورغم مجيع حماوالتنا يف الصيام واحلسنات، لن يتقبل اهللا : "أيضاًوأضاف أمحد 

  ."صيامنا
  "هل هناك صاحل بني بين آدم؟": قال حكيم
حسب ما قال اهللا يف القرآن الكرمي، كل الناس كفار وظاملون ومسيئون : "قال كرمي

  ." احلقيقة حسب ما قال تعاىل هال مفر من هذ.  وخطاؤون
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وسؤالكم .  ن صيامنا لن يكون مقبوالً إال عن طريق شفيعإ. صحيح": أجابه حكيم
��  � ��$# { :وهذا السؤال جاء يف اآلية الكرمية.  عمن هو القادر على الشفاعة سؤال مهم
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  "هل تقصد أن ليس أحد قادراً على الشفاعة؟: "سأل رائد
وجود ، لكنه ينكر وجود أي شفيعالكرمي مل ينكر القرآن .  كال: "أجاب حكيم

  ."شفيع ال يأذن له رب العاملني أن يشفع
  "إذاً، هناك شفيع؟: "فسأل رائد
  ."نعم: "قال حكيم
  "من هو؟: "سأل كرمي
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فأوالً، ال . شرطانال يقوم ا إالّ من توفَّر له  الشفاعة بني طرفني هي عملية: "أجاب
  ."بني الشفيع وبني الطرفنيإساءة 

  ."  هذا مفهوم، ألين لن أقبل وسيطاً إذا كرهته: "قال كرمي
والشرط الثاين هو أن الشفيع له حظوة عند الطرفني بسبب العالقة : "قال حكيم

  ."احلميمة بينه وبينهما
  "كيف يتوقع منا أن ندخل شخصاً غريباً ليتوسط بيننا؟؟؟.  بالطبع: "قال أمحد
  "إذاً، من هو الذي ال ذنب له، وال سيئة وال ظلم؟: "كيموقال ح
هم قادرون على . كل األنبياء معصومون عن اخلطايا.  األنبياء: "رائد أجاب

  ."  الشفاعة
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لقد ذكرنا أكثر من عشر آيات تفيد أن .  األوىل احملادثةمل تكن معنا يف : "قال حكيم
وهل استثىن القرآن الكرمي األنبياء يف تلك .  البشر مجيعاً ظاملون وكافرون ومسيئون ومذنبون

  "اآليات؟
  ."مل تستثن تلك اآليات األنبياء. ال: "قال كرمي وأمحد

  "حىت األنبياء؟ – ظاملون وكافرون ومسيئون ومذنبونيعين كل الناس : "فتساءل رائد
كل شخص عادي وكل شيخ وكل متدين وكل نيب وكل  –كل الناس : "قال كرمي

  "ام؟رسول وكل أم

��� {: "طلب رائد أن يذكروا له مثاالً من تلك اآليات، فقال كرمي�D ��+;� �
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حنن واألنبياء على حد سواء  –مجيع الناس خطّاءون . هذه اآليات واضحة: "قال رائد
أليست هناك آيات أخرى ختربنا أن األنبياء . . . ولكن . وحنتاج مجيعنا إىل شفيع –

  "معصومون من الذنوب؟
  

�������؟�"����ن! �א� �

معصوموم ، بأن األنبياء أو الرسل أو األئمة هذا املعتقد.  مع األسف: "أجاب حكيم
ولكن دعنا نتعمق اكثر !!! شائع لكن ال أساس له وال إثبات عليه يف كتاب اهللا عن الذنوب،

  ."يف هذا اخلصوص) عليهم السالم مجيعاً(لنتأكد مبا جاء يف القرآن الكرمي عن بعض األنبياء 
  ."أعطنا اآليات اليت ختربنا م.  هذه الفكرة رائعة: "قال رائد
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 ظلمنا أنفسنا{ : حواءسيدتنا  آدم و سيدنا مثالً، جاء عن.  أنا موافق: "يمأجاب حك
  /)� �A.,���{��)��G�V4B{ �)٢٣אn#�א�C(��}لنكونن من اخلاسرين تغفر لنا وترمحناوإن مل 

١٢١".(� �

هذا هو سبب .  آدم عاصياً سيدنا بالطبع كان.  هاتان اآليتان واضحتان: "قال كرمي
آدم كان  سيدنا على األقل ال نقدر أن نقول إن.  حواء من اجلنةتنا سيدطرد اهللا إياه و

  ."معصوماً من الظلم والعصيان
� �

(��� �

تغفر وإال { : نوح سيدنا أنزل عن: "طلب رائد آيات عن أنبياء آخرين، فقال حكيم
يل ولوالدي وملن دخل بييت مؤمنا  اغفررب {  )�٤٧<د�(} أكن من اخلاسرين يل وترمحين
�)."�Z>M٢٨(��} واملؤمناتوللمؤمنني �

إن كان سيدنا نوح طلب من رب العاملني أن يغفر له، فهو كان قد : "قال أمحد
  "هل هناك آيات أخرى؟.  ارتكب ذنوبا، وإن طلب منه رمحة، فله سيئاته

� �

��*�א!�( �

أطمع أن والذي { :امسعوا عن سيدنا إبراهيم.  هناك آيات كثرية بعد: "قال حكيم
يوم يقوم ولوالدي وللمؤمنني  اغفر يلربنا {  )٨٢א��H�א_�(} يوم الدين يغفر يل خطيئيت

�)."8d٤١�א����(�}احلساب �

  "أمعقول هذا؟  ملاذا مل يعلموين هذه احلقائق قبالً؟: "قال رائد
  ."أعطنا أيضاً: "طلب كرمي
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فوكزه موسى {  .امسعوا آيات عن سيدنا موسى وسيدنا هارون: "فأجاب حكيم
א����(�}يل إين ظلمت نفسي فاغفرقال رب ... هذا من عمل الشيطانقال  قضى عليهف
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موسى معصوم من الذنوب وقد  سيدنا كيف يقول الناس أن.  هذا صحيح: "قال رائد
  "قتل إنساناً؟

هل هناك .  هو الذي صنع الصنم لبين إسرائيل.  هارون أيضاًنا سيدو: "وأضاف أمحد
  "املزيد؟

� �

�دאود�و-��.�ن �

�}ربه فاستغفر{: سليمانسيدنا داود وسيدنا امسعوا اآليتني الكرميتني عن .  طبعاً"
�)"�U٣٢،٣٥د�(�}اغفر يلقال ريب ...إين أحببت حب اخلري عن ذكر ريب{�)�U٢٤د�( �

  ."سليمان أيضاً مثلنا واحتاجا إىل استغفار رماسيدنا اود ودسيدنا إذاً، : "علّق كرمي
� �

/���� �

  "يونس أيضاً، أليس كذلك؟سيدنا وتعرفون عن .  صحيح: "قال حكيم
فالتقمه {�)٨٧אMn&��_�(}  الظاملنيإين كنت من { " : قالوا إم عرفوا عنه فقال حكيم

�)"١٤٢א����3�Q(} وهو مليماحلوت  �

  " تنته بعد؟أمل: "قال الثالثة معاً
0.1� �

لك  ليغفر{): ص(امسعوا اآليات الكرمية عن سيدنا حممد .  بقي واحد: "قال حكيم
} وللمؤمنني واملؤمنات واستغفر لذنبك{ و)��٢א� �P7(}ما تقدم من ذنبك وما تأخراهللا 
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إذاً، ال أمل من أي من هؤالء : "أخرياً قال أمحد.  اندهش اجلميع وظلوا فترة ساكتني
إذا كان هؤالء الرسل واألنبياء الكبار مذنبون، فال .  أو أي إمام أو شخص آخر نبياءاأل

أن  هم كلهم عاجزون على.  يستطيعون الشفاعة أبداً، فكم باحلري أشخاص أدىن منهم
مصري يف  –فحالتنا تعيسة .  لكل واحد منهم ذنوب وخطايا وعصيان.  يتشفع عند اهللا ألجلنا
  ."ألجلنا النار وال أحد يشفع

  "يا حكيم، أما قلت لنا أن هناك شفيع؟  من هو؟: "قال كرمي
يقدر أن يشفع، ألن  وال شخص أدىن طبعا، ،ال نيب أو رسول من هؤالء: "قال حكيم

فحىت الشرط األول غري متوفّر عندهم .  هناك إساءة بني كل شخص منهم وبني اهللا تعاىل
كما يظن البعض، بل  ،عن الذنوب ل غري معصومنيفاألنبياء والرس.  ناهيك عن الشرط الثاين

والذين يرفضون قبول هذه احلقيقة .   هم حباجة إىل غفران اهللا تعاىل بسبب خطاياهم مثلنا
  :رغم مجيع هذه األدلة يف اآليات املذكورة أعاله، مثلهم كمثل الفالح يف هذه القصة

   

  الفالح والضريبة
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  .أكد من صحتهومثله كمثل من يثق مبصداقية شيء كونه من مصدر عزيز، وال يت  
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.  الذي تعلمت يف صغري ال يوافق اآليات الكرمية اليت اقتبستها، يا حكيم: "قال رائد
  ."ا يقوله الناس إن كان يوافق القرآن الكرمي أم المممن اآلن سوف أتأكد 

كون املصدر عزيز ال يؤكد . وأنا أيضاً ال أريد أن أكون من اخلاسرين:"قال كرمي
  ."صحة كالمه

  "أهناك شفيع أم ال؟: "سأل أمحد أخرياً
  

��=�!��א����4؟ �

  ."نعم: "قال حكيم
  "من هو؟: "قالوا

  "أي األنبياء مل نتكلم عنه بعد؟: "سأل حكيم
  ."سيدنا عيسى املسيح: "قال كرمي مثفكروا قليالً 

  

�א���ط�א�ول �
خطيئة أو ذنب  أو  مل ينسب القرآن الكرمي للمسيح عيسى بن مرمي أية: "قال حكيم

  ."أي شيء يستوجب االستغفار إطالقاً، على عكس األنبياء اآلخرين، كما تكلمنا سابقاً
  "هل سبب هذا هو قلة اآليات اليت ختصه يف القرآن الكرمي؟: "أمحد هلسأ

ال آية من تلك .  آية عنه يف القرآن الكرمي ٦٠هناك أكثر من .  كال: "قال حكيم
يؤكد القرآن الكرمي طهارة السيد املسيح .  بالعكس.  أو ظلماآليات تذكر أي ذنب 


T-Rً {  :باآلية الكرمية عن الذنوب وعصمته�Dq ً
�j	 ��{�)�����١٩".(� �

  "   وما إذا كان ذكياً؟: "سأل رائد
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الزكي هو الطاهر اخلايل .  ليس ذكياً بالذال بل زكياً بالزين.  ال ال ال: "أجابه أمحد
  ."لذنبمن اخلطيئة أو ا

إذا كان املسيح زكياً، وال خطيئة أو ذنب له، فال إساءة بينه وبني رب : "قال حكيم
  ." بن مرمي دون سواه سيدنا املسيح عيسىلدى  يتوفَّر الشرط األول للشفيعإذاً، . العاملني

  

?��א���ط�א�@� �
  …ولكن ماذا عن الشرط الثاين؟؟؟  .طيب: "قال رائد

حظوة عند الطرفني، جيب عليه أن يتمتع بعالقة محيمة مع  ليكون للشفيع: "قال حكيم
فقط  فمن ذا الذي يتمتع ذه العالقة احلميمة مع اهللا عز وجل ومع اإلنسان ؟؟؟ .  الطرفني

  ".الذي له شيء من طبيعة اهللا تعاىل والطبيعة اإلنسانية أيضاً
  

A��"א��B+�=���"���� �

  "من رب العاملني؟هل يعقل أن البن آدم طبيعة : "قال رائد
نفخ  –عيسى سيدناآدم و سيدنا -يذكر القرآن الكرمي شخصني فقط . نعم: "أجاب

بالتايل هلما شيء من روحه وطبيعته ويتوفر فيهما دون غريمها من فاهللا تعاىل فيهما من روحه، 
  ."البشر هذا الشرط الثاين

  "إذاً هناك شفيعان؟: "سأل رائد
  

�'دم �

له كال  سيدنا عيسىلكن فقط .  ن هلم الشرط الثاين للشفاعةهناك اثنا.  كال: "أجاب
  "أتعرفون ما جاء عن آدم يف القرآن الكرمي؟.  الشرطني

�)�"٩א�{�)�R0iL���� �� /�� s�M��_ !a/" {" :قال كرمي �
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آدم فيما بعد؟  ما  سيدنا ولكن هل تتذكرون ماذا حدث مع.  صحيح: "قال حكيم
  "هي اآلية اليت حتدثنا عنها؟

�)"��  /)� �A.,���{��)��G١٢١�V4B{  :قرأناها قبال : "ال أمحدق �

آدم، كان له امتياز الشفاعة بسبب توفر الشرطني  سيدنا لوال عصيان: "قال كرمي
  ."لكن بسبب هذا العصيان، خسر هذا االمتياز وهبط من اجلنة.  الالزمني للشفاعة فيه

  
,C���D�Cא����0�-�)����=*� �

، فيؤكد القرآن سيدنا عيسىوأما بالنسبة إىل .  املوضوع متاماًقد فهمت : "قال حكيم

T-Rً { : الكرمي طهارته وطبيعته حسب اآليات الكرمية�Dq ً
�j	 ��{�)� ����١٩� ( } t���
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  . . ."ال ذنب له وإنه من روح اهللا  سيدنا عيسى املسيحأتقول إن : "سأل أمحد
  ."هذا كالم القرآن الكرمي وليس كالمه: "قاطعه كرمي

سيدنا أعرف أن هذا كالم القرآن الكرمي لكن كان قصدي أن .  نعم: "قال أمحد
 وبدون خطيئة، فهو وحده ميلك الشرطني الالزمني ليكون بن مرمي من روح اهللا املسيح عيسى
  ."   لقد فهمت املعىن لكنين أردت أن أتأكد.  شفيعاً للناس

�א���د�3م�אE.4؟ �

سيدنا ختربنا هذه اآليات بكل وضوح أن . فهمت املعىن متاماً، يا أمحد: "قال حكيم
:  أمه مرمي وبالتايل، له طبيعتان بن مرمي تكون عن طريق نفخة من روح اهللا يف املسيح عيسى

األوىل من روح اهللا والثانية بشرية من أمه، وبذلك يكون هو الوحيد الذي يتوفر فيه كال 
وبالفعل يصرح القرآن الكرمي على وجود .  الشرطني الالزمني ليكون شفيعاً بني اهللا والناس
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B��M �=   � ��$# >�5\�� { :شفيع واحد فقط يشفع عند اهللا تعاىل ألن جاء يف آية الكرسي
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  "أال خيربنا القرآن الكرمي يف هذه اآلية أن ال أحد يشفع عند اهللا؟: "قال رائد
أريد منكم أن تنتبهوا إىل كلمات القرآن الكرمي وليس إىل ما يقوله : "أجاب حكيم

�א` �دأنزلت هذه الكلمات .  الناس عن القرآن الكرمي �B��8� .�� M�I(�¦�,ن�א���ن�א�����
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لو كان املعىن أن ليس هناك شفيع أبداً، أما كان !! معك حق: "قال رائد بالتعجب
  "أنزل اهللا آية واضحة ذا الصدد؟

  "هو الشفيع الوحيد بني اهللا تعاىل والبشر؟ يسىسيدنا عإذاً، : "قال كرمي
  ."صحيح: "قال حكيم

  
��"<�Gذن�א�� �

��  � ��$# >�5\ {: اليت وردت يف اآلية الكرمية} بإذنه{ما معىن كلمة : "سأل أمحد

 M��B/� O) =�{؟"  

أن : لقد انتبهت على صفة ضرورية للشفيع  . مالحظتك قوية، يا أمحد: "قال حكيم 
  ."يعمل بإذن اهللاعليه أن 

  "هل كان السيد املسيح يعمل بإذن اهللا تعاىل أم ال؟. هذا هو سؤايل: "قال أمحد 
2�+D Nd�� �� !6� v&�:@ { :سيدنا عيسىلقد جاء يف القرآن الكرمي عن : "قال حكيم ^��
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بن  سيدنا املسيح عيسىقد أكد القرآن الكرمي هنا ست مرات أن :�"@�i[�'����و��ل
 وجلّمرمي كان يعمل كل ما عمله بإذن اهللا عز"!!  

�� { :عندما جاء فيه  سيدنا عيسىلذلك فهمنا أن القرآن الكرمي يشري إىل : "قال أمحد
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  "هل يكرم القرآن الكرمي السيد املسيح أكثر من اإلجنيل الشريف؟: "سأل كرمي
شهادة  علىما استنتجنا منه يف القرآن الكرمي  يصدقيف هذا املوضوع : "أجاب حكيم
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  ." إذاً، عرفنا من هو الشفيع، وبواسطته يتقبل صيامنا: "قال رائد
وعرفنا أيضاً أن مجيع الذين يصومون لن يقبل منهم صيامهم إال إذا : "أضاف أمحد

  ."موضع ثقتهم ليشفع هلم عيسى املسيحاختذوا سيدنا 
  ."صيام املقبولهذا سبيل اهللا لل: "قال حكيم
بن مرمي شفيعاً، وإال كنا  سيدنا املسيح عيسىاحلمد هللا على أنه وهبنا : "قال رائد
  !!"       صائمني بال فائدة

  ."أنا لست مستعدا أن أصبح مسيحيا: "صرح أمحد
من قال شيئا عن املسيحيني أو املسلمني؟  الديانة شيء والثقة باملسيح : "سأله حكيم

  ."إن املسيح شفيع املسيحيني واملسلمني معا.  شيء آخركالشفيع الوحيد 
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كنت من زمان غري مرتاح بالتكلم .  كان هذا يقلقين.  شكرا، يا حكيم: "قال أمحد
  ."سيدنا عيسى املسيحعن 

  "واآلن؟: "سأله كرمي
لكنه اآلن عرفت أن سيدنا عيسى بن مرمي ليس فقط نبيا ورسوال عندنا : "أجاب

  ."التكلم عنه طبيعيشفيعا لنا أيضا، و
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أين ثقتكم، يا أصدقائي؟؟؟  هل أنتم متكلون على أعمال أنفسكم : "مث سأهلم حكيم
األمارة بالسوء؟؟؟  أم على أشخاص ال يفيدون أو أشياء ال تنفع يف الشفاعة عند اهللا تعاىل؟؟؟ 
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  "وحده يؤذن له أن يتشفع عند الرمحن؟؟؟ هل سوف يكون صيامكم مقبوالً، أيها األعزاء؟؟؟

  ."هو الشفيع الوحيد.  سيدنا عيسى املسيحعلى "قال رائد وأمحد معاً، 
وأنت، يا كرمي؟  هل تريد فعالً أن يكون صيامك مقبوالً عند : "وسأل حكيم كرمياً

  "اىل؟اهللا تع
  ."نعم"
  "هل تعترف وتقر بذنوبك وبظلمك وبكفرك وبنفسك األمارة بالسوء؟"
  ."نعم"
  "وهل تندم على تلك املعاصي؟  وهل تتوب عنها؟"
  ."نعم"
وهل تعلم أنه لو ال رمحة اهللا تعاىل لقادتك ذنوبك وظلمك وكفرك ونفسك األمارة "

  "بالسوء إىل نار جهنم اخلالدة؟
  ."نعم"
  "أن تنجو من هذا العذاب األليم؟وهل تريد "
  ."نعم"
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  "هل ترى حاجتك إىل من ينجيك من هذا املصري؟"
  ."نعم، أنا حباجة لشخص كهذا"
  "وهل تريد شفيعاً قادراً على الشفاعة عند الرمحن؟"
  ."طبعا"
وحده يستطيع أن يشفع عند اهللا  سيدنا عيسى املسيحوهل وجدت أن ال إنسان إالّ "

  "عز وجلّ؟
 ."أن ليس غريه يبدو"


